
 Newsletter ČSOS únor 2018  Verzi HTML najdete zde.

  

ČSOS informuje

Vyšel Zpravodaj   ČSOS č. 1/2018, který 
obsahuje informace o rozpočtu ČSOS na rok 
2018, o rozdělení příspěvků krajským  svazům 
ČSOS nebo TSM a kalendář hlavních závodů 
ČSOS v roce 2018.

17. ledna 2018 zasedl poprvé v letošním roce 
na svém jednání Výkonný výbor ČSOS v Praze 
na Strahově. Program byl velmi bohatý 
(aktuální informace - MŠMT, počet klubů, 
mezinárodní činnost, informace o zajištění 
ODM 2018 a 2019, schválení odměn za umístění 
na mezinárodních závodech, koncepce médií 
ČSOS ad.). Zápis najdete na stránkách ČSOS.

Časopis OB již nebude v roce 2018 vycházet. 
Nahradí jej  Newsletter ČSOS, měsíční přehled 
výsledků a zajímavostí, a O-kniha, která vyjde 
na začátku prosince a bude rekapitulovat dění 
na domácí i zahraniční scéně v OB, LOB, MTBO 
a Trail-O. Více informací zde. 

 
Inspirací pro Český svaz orientačních sportů byla 

norská O-BOKA. Foto: Daniel Wolf.

V průběhu Zimních olympijských her (9. - 25. 
února) bude probíhat v Brně, Ostravě a 
přilehlých lyžařských areálech akce s názvem 
Olympijský festival. ČSOS bude mít zde své 

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientační sporty opět na 
obrazovkách ČT sport

 

I v roce 2018 se s orientačními sporty 
setkáme na obrazovkách ČT sport. 
Připravují se dokumenty z českých i 
mezinárodních závodů, přímé přenosy z 
MČR ve sprintu, MS v Lotyšsku, hlavní 
pozornost je pak dána zajištění přenosů 
z  finále Světového poháru v  orientačním 
běhu v termínu 4. – 7. 10. 2018 v Praze a 
Středočeském kraji. Zde je předpoklad, že 
dojde k prodeji signálu do vyspělých zemí 
Evropy (SWE, NOR, FIN, SUI, FRA, GBR).

1) Přímé přenosy 2018

1a) PP ze SP OB – závod sprintové 
štafety SP OB

Termín: pátek 5.10. 2018 
Místo: Praha  
Čas vysílání: 15:15 – 16:55, závod bude 
probíhat v době 15:30 – 16:45

1b) PP ze SP OB – sprint finále SP OB

Termín: neděle 7.10. 2018       
Místo: Mladá Boleslav  

 

https://app.crystalmails.com/cz/campaigns/236742-newsletter-csos-unor-2018/wizard/%CM_VIEW%
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zastoupení. Po celou dobu v Brně bude 
připraven labyrint a možnost si proběhnout 
areály pevných kontrol. 11. února je navíc 
připravena zimní liga v okolí brněnského 
výstaviště. O víkendech si lze zkusit LOB ve 
dvou areálech: Mosty u Jablunkova (17. - 18. 
února) a Karlov pod Pradědem (24. - 25. 
února).

4. - 7. října 2018 proběhnou v Praze, Turnově a 
Mladé Boleslavi 4 závody finálové série 
Světového poháru v orientačním běhu. 
Organizační výbor SP hledá dobrovolníky pro 
pořádání této významné mezinárodní akce. 
Pokud máte zájem stát se jedním z pořadatelů, 
stačí pouze vyplnit formulář nebo se obrátit na 
e-mail dobrovolnici@wcup.cz.  

 

 Ze sekce OB

Zdeněk Lenhart vydal zprávu o archivu map pro 
orientační sporty za rok 2017. K datu 4. 1. 2018 
je v Archivu map ČSOS zastoupeno alespoň 
jedním papírovým exemplářem 8593  map 
z  9003  záznamů na portále, tj. přibližně  95,4 
%. Mezi výtisky je 7348 originálů a 1245 kopií, 
převážně provizorních tisků ze zdrojů na 
internetu. Pro nové mapy nad 100 výtisků je 
evidence a archivace povinná, u ostatních 
dobrovolná. Více informací zde. 

Kde se budou  v letošním roce konat vrcholné 
závody sekce OB? Tady je přehled:

Mistrovství ČR 2018
Manufaktura Český pohár 2018
Česká liga klubů, Český pohár štafet
Inov-8 cup - žebříček A 2018

Čas vysílání: 10:00 – 12:30, závod bude 
probíhat v době 10:00 – 12:15

1c) PP z M ČR ve sprintu   

Termín: sobota 19.5. 2018      
Místo: Tábor   
Čas vysílání: 10:30 – 12:20, závod bude 
probíhat v době 10:45 – 12:15          

2) Dokumenty, sestřihy, 
reportáže

2a) Světový pohár v OB – souhrnný 
dokument

Termín: 4. – 7.10. 2018 
Doba pořadu: 60 – 70 min 
Dokument by měl obsahoval sestřihy ze 
závodu knockout sprintu (4.10. – Praha), 
sprintových štafet (5.10.  – Praha), krátké 
trati (6.10. – Turnov) a sprintu (7.10. – Ml. 
Boleslav). Dokument zhotoví ČT Praha.  

2b) MČR na krátké trati

Termín: 24.6. 2018 
Lokalita: Nedvědice (Chlébské) 
Doba pořadu: 30 min. dokument (ČT Brno)

2c) MČR na klasické trati

Termín: 16.9. 2018  
Lokalita: Kladky 
Doba pořadu: 40 min. dokument (ČT Brno)

2d) MČR ve spritových štafetách

Termín: 28.9. 2018 
Lokalita: Zlín  
Doba pořadu: 30 min. dokument (ČT Brno)

2e) MČR ve štafetách a družstvech  v 
OB

Termín: 13.10. 2018 
Lokalita: Bavorov (Krajníčko) 
Doba pořadu: 40 min. dokument (ČT Praha)

2f) MS v MTBO 

Termín: 5. – 13. 8. 2018 
Lokalita: Rakousko 
Doba pořadu: 60 min. dokument (ČT Brno)

2g) MS v OB

Termín: 4. – 11. 8. 2018 
Lokalita: Lotyšsko 

http://www.wcup.cz/cz/
http://www.wcup.cz/cz/prakticke-informace/dobrovolnici
http://mailto:dobrovolnici@wcup.cz/
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Žebříčky B-Čechy (západ a východ)
Žebříček B-Morava

Nadace OB vyhlásila výsledky výběrového řízení 
na provozování sportovních center dětí a 
mládeže v orientačním běhu na rok 2018.

Jednotlivé oblasti sekce OB připravují na únor 
a březen školení rozhodčích a trenérů 3. třídy:

9.-10. 2. - školení T3 (Šternberk)
10.-11. 2. - školení R3 (Hradec Králové)
23.-25. 2. - školení T3 (Pardubice)
3.-4. 3. - školení T3 (Praha) 
9.-10. 3. - školení R3 (Tři Studně)

 
Momentka ze školení T3 v Jičíně (leden 2017). Foto: 

Jan Picek.

Byla zveřejněna nominační kritéria pro účast 
na juniorském MS v OB (Maďarsko), stejně tak 
na mezinárodní závody v kategorii dospělých 
(např. Mistrovství světa, Světové poháry nebo 
Mistrovství Evropy).  

 

 

 Ze sekce MTBO

Sekce MTBO pořádá 7. dubna 2018 seminář pro 
pořadatele závodů a MTBO mapaře. Propozice 
a přihlášky budou přes IS ORIS spuštěny od 
15.2.

Na stránkách juniorské reprezentace v MTBO 
byla zveřejněna nominační kritéria pro účast 
na juniorském ME (Maďarsko), ME dorostu 
(Rakousko) a juniorském MS (Rakousko). Celý 
plán juniorské repre v MTBO je zde.

 

  Ze sekce LOB

Doba pořadu: 90 min. dokument (ČT Brno) 
V současné době jednáme o zakoupení PP ze 
závodu ve sprintu (4.8.  16-18 hod) a ve 
sprintových štafetách (5.8. 16–17 hod).

2h) ME v OB

Termín: 5. – 13. 5. 2018 
Lokalita: Švýcarsko 
Doba pořadu: 30 min. dokument (ČT Brno)   
    

 

3 otázky pro... 
Ondřeje Vodrážku, 

asistenta juniorské reprezentace v 
LOB, spolukomentátora přenosů 

ze ZODM

Ondřej Vodrážka (vlevo) v rozhovoru s ČT při 

čtvrtečním závodu na ZODM. Foto: Jan Picek.

Jak se ti komentovaly přenosy ze ZODM v 
Letohradě? Jaký to byl zážitek?  
Bylo to poprvé a čekal jsem to horší. Prvně 
jsem se trochu bál, ale pak jsem si říkal, že 
není čeho. Slyšel jsem to zpětně, není to 
dobrý poslech. Zdaleka  to nebylo ideální, 
ale na druhou stranu to bylo poprvé... Měl 
jsem na to dobré ohlasy, ale přičítám to 
tomu, že mě většina lidí má ráda (smích - 
pozn. red.).

Jak hodnotíš celkově ZODM? 
Hodnotím ji pozitivně, v první řadě, že jsme 
na olympiádě. 2 závody byly v Letohradě, 
kde to muselo být, nešlo to přesunout. První 
závod byl dobrý, protože to tam skoro nikdo 
neznal, druhý závod byl jednodušší (daň 
tomu, že jsme byli v televizi), ale přesto se 
daly udělat chyby. Závodníci si mohli 
splést  první se třetí kontrolou, byli pod 
tlakem. Třetí závod vykouzlili pořadatelé 

http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/zebricky-b-cechy-v-letosnim-roce
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/letosni-zebricek-b-na-morave
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http://obnadace.cz/files/scm_2018_vysledky.pdf
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4540
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4282
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4506
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4542
https://oris.orientacnisporty.cz/files/4550_bf42df85474947a17f3ec20bcffd0f32.pdf
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https://junior-mtbo.webnode.cz/
https://www.mtbo.cz/?f=plan-pripravy-junior-repre&a=983


Sekce LOB Českého svazu orientačních sportů 
vypisuje výběrové řízení na pořadatele 
závodů soutěží ČSOS v LOB v roce 
2019.  Přihlášku do výběrového řízení předloží 
klub do 30. 4. 2018 na adresu 
premek.skoda@seznam.cz (Přemek Škoda, 
Aloisina výšina 643, 460 15 Liberec 15).

V lednu se oproti původním předpokladům 
uskutečnil pouze 1 víkendový trojzávod ČP 
(závody v Roudnici v Krkonoších byly přesunuty 
na 24. - 25. února).   Jelo se tedy pouze na 
západě Čech a byl připraven  česko-německý 
trojzávod: M ČR a WRE ve sprintu v 
Mariánských Lázních, M ČR na krátké trati na 
Silberhütte a k tomu pohárová klasika 
(současně WRE) tamtéž.   Reportáž ze závodů 
najdete na stránkách sekce LOB. 

 
Vyhlášení kategorie žen na MČR ve sprintu. Foto: 

Luděk Bartoš.

Na přelomu ledna a února proběhla v 
Pardubickém kraji 8. Zimní olympiáda dětí a 
mládeže. Mezi jedenácti sporty byl i lyžařský 
orientační běh. V důsledku špatných sněhových 
podmínek došlo k určitým změnám, dva závody 
nakonec proběhly v Letohradu (sprint, 
sprintové štafety), závěrečný závod "medium" 
byl situován do Čenkovic. Z prvních dvou 
závodů byl vysílán přímý přenos na ČT sport, z 
posledního pak pětiminutová reportáž. 

Historicky druhé  Akademické mistrovství 
světa v LOB se bude konat v estonském Tartu 
od 19.  do 25.  února 2018. Program je stejný 
jako při úplně prvním AMS a obsahuje 
následující disciplíny:  sprint, mixové sprintové 
štafety, stíhačka a  krátká trať s  hromadným 
startem. Nominováno bylo osm závodníků: Petr 
Horvát, Michal Argaláš, Vojtěch Matuš, Ondřej 
Vystavěl,  Petra Hančová, Johanka Šimková, 
Veronika Kubínová a Hana Horvátová.

 

Ze sekce Trail-O

doslova přes noc a byl parádní. To je taková 
kreativita orienťáků, že dokážou nemožné.

Jak vidíš budoucnost LOBu?  
Vidím ji poměrně dobře. Vidím tady děti, 
které umějí dobře lyžovat a lidi, kteří jsou 
ochotní pro ně připravovat soustředění,   
učit lyžovat, jezdit s nimi na závody. 
Soustředění před Vánoci  se naplní během 
chvilky. Vím, že i v Praze se jim hodně 
věnují a vozí děti na sníh. Řada dětí dělá  i 
klasické lyžování, zkouší biatlon, v tomto je 
věku je to dobře a myslím, že budoucnost 
LOBu rozhodně není černá.  

Stříbrná medaile z ME ve Švýcarsku v LOB přesně 

před deseti lety. Foto: archiv ČSOS.

 

Svět běhu

V roce 2018 se můžete těšit na zcela nový 
časopis Svět běhu. Časopis   bude vycházet 
4x ročně a jak ho získat? Můžete ho mít v 
rámci předplatného buď ve své schránce, 
v  trafice nebo online na alza.cz. Časopis 
bude vycházet v březnu, květnu, září a 
listopadu. Objednejte si roční předplatné 
časopisu Svět běhu v akci jen za 95 Kč! 

 

Pozor na termín 28.2.

28. února je termín, kdy je potřeba 
zaregistrovat závodníky pro letošní rok v 
sekci OB. Závodník je zaregistrován až po 
úhradě registračního poplatku. Do konce 
února je  také možnost podat žádosti o 
hostování v kategorii dorostu pro závody 

http://premek.skoda@seznam.cz/
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/cesko-nemecky-mistrovsky-trojzavod
https://odm.olympic.cz/2018
http://odm2018.kobusti.cz/
http://www.wucskio2018.com/
https://www.alza.cz/
https://www.svetbehu.cz/casopis-svet-behu/predplatne/


Český pohár v Trail-O ponese letos název Czech 
PRE-O Cup. Stejně jako v minulém roce byla 
podepsaná Smlouva o reklamě a propagaci s 
firmou PRE. Získané prostředky budou použity 
na uhrazení nákladů spojených s pořádáním 
závodů Českého poháru.

VV ČSOS na svém zasedání 17.1. schválil nový 
Soutěžní řád Trail-O.   Mezi nejdůležitější 
změny patří:

Zrušení mezinárodních MČR a upřesnění 
podmínek účasti cizinců na MČR štafet.
Zvýšení minima počtu úloh rankingových 
závodů na 18 (klasika) a 16 (TempO).
Povinnost mít oponenta -  platí pro 
všechny závody pořádané ČSOS.
Pořadatel může požádat o průměr bodů i 
pro hlavního rozhodčího a mapaře.

štafet a klubů. Podrobnější informace 
najdete na stránkách sekce OB.  

Přímé přenosy na ZODM 2018

pondělí 29. ledna
Souhrn D14 a CH14
TV přenos D16 - 1. část, 2. část
TV přenos CH16
TV studio (Ivan Matějů)

středa 31. ledna
TV přenos mladší
TV přenos starší

čtvrtek 1. února
TV reportáž

 

Spolupráce ČSOS a časopisu RUN

Předplaťte si za speciální cenu jediný časopis, který každý měsíc píše o orientačním běhu!

ČSOS navázal úzkou spolupráci s časopisem RUN, jediným českým měsíčníkem o běhání. Díky 
tomu můžeme nejen Vám, ale všem členům Vašeho klubu nabídnout předplatné se speciální 
slevou 10 %, tedy za 531 Kč.  
Proč si předplatit RUN? Protože v  každém čísle najdete čtyři 
strany věnované orientačnímu běhu. Protože vám pomůže, 
abyste byli vytrvalejší, rychlejší, hubenější, lépe najedení a 
zdravější. Už 12 let v  něm publikují své články respektovaní 
trenéři, nutriční specialisté, fyzioterapeuti, závodníci i lékaři. 
Každý měsíc si můžete na téměř 100 stranách přečíst reportáže 
z nejzajímavějších závodů, novinky o běžecké výbavě, testy či 
rozhovory se zajímavými osobnostmi. 
Jelikož zvýhodněné předplatné neplatí jenom pro kluby, ale i 
jejich členy, budeme rádi, když o spojenectví ČSOS s 
magazínem RUN a jeho výhodách dáte vědět i svým členům. 
Více informací najdete na stránkách časopisu.  Pro předplatné 
napište na tento e-mail. Do předmětu mailu uveďte 
kód ORIENT10CV12R.  

Pokud by Vás zajímalo, ve kterých stáncích koupíte jednotlivá čísla RUN magazínu, najdete je 
zde.

https://www.pre.cz/
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/registrace-v-sekci-ob-2018-zacala
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http://www.ceskatelevize.cz/porady/12155278473-hry-viii-zimni-olympiady-deti-a-mladeze-2018/218471291371015-lyzarsky-orientacni-beh/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/12155278473-hry-viii-zimni-olympiady-deti-a-mladeze-2018/218471291371010-lyzarsky-orientacni-beh/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/12155278473-hry-viii-zimni-olympiady-deti-a-mladeze-2018/218471291371302/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/12155278473-hry-viii-zimni-olympiady-deti-a-mladeze-2018/218471291371048-lyzarsky-orientacni-beh/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/12155278473-hry-viii-zimni-olympiady-deti-a-mladeze-2018/218471291371052-lyzarsky-orientacni-beh/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/12155278473-hry-viii-zimni-olympiady-deti-a-mladeze-2018/218471291371092-lyzarsky-orientacni-beh/
http://www.run-magazine.cz/
http://mailto:predplatne@upholding.cz/
http://run-magazine.cz/kde-koupit-run
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